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Abstrakt 

I takt med att digitaliseringen i samhället ökar får den digitala tekniken en större roll i förskolan. 

Detta har bland annat resulterat i att läroplanen för förskolan ska revideras där det kommer bli 

mer fokus på digital kompetens. Syftet med studien är att synliggöra variationer av vårdnads-

havares uppfattningar när det gäller barns användning av digital teknik såväl som utveckling av 

digitala kompetenser. Studien utgår från den fenomenografiska ansatsen och där intervjuer med 

sex vårdnadshavare genomförts. Resultatet visade sju olika teman utifrån vårdnadshavarnas 

uppfattningar. Det mest framträdande utifrån dessa sju teman var de stora variationerna i hur 

vårdnadshavarna uppfattade digital teknik som fenomen. I tre av de sju teman som framkom i 

undersökningen; begränsningar, kompetens och värdet syntes en påtaglig varians i vårdnadsha-

varna åsikter och uppfattningar. Däremot var de mer överens i de resterande fyra; lämplighet, 

förväntningar, förtydliganden och tekniken som ofrånkomlig. 

Nyckelord: digital teknik, fenomenografi, uppfattningar, vårdnadshavare. 

 

 





Förord 

Arbetet med uppsatsen har varit en gemensam process där vi tagit tillvara på varandras styrkor 

och kompletterat varandra. Behandling och bearbetning av litteratur har skett individuellt för 

att sedan redovisas och diskuteras tillsammans. Detta har varit ett fördelaktigt sätt att arbeta på 

då vi har olika erfarenheter och bakgrunder som gör att vi ser olika fenomen ur olika perspektiv. 

Dessa perspektiv har sedan tillämpats i hela arbetet. Vi vill ägna ett stort tack till våra familjer 

som stått ut med oss under denna process.  

Vi vill även tillägna ett stort tack till vårdnadshavarna som har ställt upp på intervjuer då vi utan 

deras medverkan inte hade haft något empiriskt material. Det är deras utsagor som legat till 

grund för resultatet, analysen och diskussionsdelen i arbetet. Det har varit intressant och lärorikt 

att få ta del av deras uppfattningar i arbetet samt i bearbetningen av det empiriska materialet.  

Sist men inte minst, vill vi tacka vår handledare Niclas Ekberg, som på varje handledning gett 

oss konkreta och relevanta råd som hjälpt oss vidare i uppsatsprocessen.  

 

Tack! 

Luleå, januari 2018 

Emmelie Hellström och Marika Jansson 
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1. Inledning 
I och med digitaliseringen i samhället där tekniken ständigt förändras, hamnar tekniken allt mer 

i fokus för barnen både hemma och i den dagliga förskoleverksamheten. I allt större utsträck-

ning använder barn digitala medier vilket även rapporten från Statens medieråd (2017) belyser. 

Barns tillgång till den digitala tekniken förändras, samtidigt som samhällets uppfattningar gäl-

lande digital teknik förändras som en konsekvens av utvecklingen, villkoren och tillgänglig-

heten (Enochsson, 2014). Barns aktiviteter har dessutom blivit allt mer digitaliserade. Deras 

lekar och sysselsättningar har gått från att vara fysiska till att bli allt mer digitala (Bjurulf, 2013). 

Den digitala tekniken är ett aktuellt på grund av den snabba utvecklingen och barns tillgång till 

den. Detta samtidigt som Skolverket nu arbetar tillsammans med experter på området för en 

revidering av läroplanen för förskolan. I utkasten fästs ett stort fokus på såväl undervisningsbe-

greppet som på digital teknik och digitala möjligheter (Skolverket, 2017a; 2017b). Vår avsikt 

med denna studie är att fördjupa kunskaperna om vad vårdnadshavare tänker och känner kring 

detta ämne. Hur ser vårdnadshavarna på barns användande av digitala medier? Hur används 

digitala medier i hemmet? Hur ser samarbetet ut mellan förskolan och hemmet? Hur införstådda 

är vårdnadshavarna i hur digitala medier används i förskoleverksamheten? I läroplanen för för-

skolan framhålls det att “förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delak-

tighet i verksamheten och att utöva inflytande över den pedagogiska planeringen” (Skolverket, 

2016, s. 13). Förskolan och hemmet ska samverka vilket gör vårdnadshavarna till en viktig del 

i verksamheten samtidigt som förskolan ska följa de nationella styrdokument som finns. 

Det som gjorde oss intresserade av detta ämne var att åsikterna kring barn och digitala verktyg 

är så skilda i samhället. Åsiktsströmmarna kretsar bland annat kring skadlig mediepåverkan, 

övervikt och rastlöshet hos barn, samt fördelar för barnens lärande (Couse & Chen, 2010; Mer-

tala, in press; Statens medieråd, 2016). Det som även gjorde oss intresserade var att ett rege-

ringsbeslut togs som innebär att revideringar ska ske kring hur förskolan bland annat ska arbeta 

med digital teknik (Utbildningsdepartementet, 2017). Barnens erfarenheter och interaktionerna 

som sker hemma med digital teknik är därmed viktigt för oss att förstå, för att vi på förskolan 

på bästa sätt ska kunna använda oss av digitala verktyg och utforska vidare (Palaiologou, 2016). 

Mer kunskap inom detta område är därför värdefullt för vårt framtida yrke. 
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 2. Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att synliggöra vårdnadshavares uppfattningar och när det gäller barns använd-

ning av digital teknik såväl som utveckling av digitala kompetenser. Vidare syftar studien till 

att diskutera förskolans roll i barnens digitala kompetensutveckling i skärningspunkten mellan 

samhällspolitiska intentioner och vårdnadshavarnas förväntningar. 

• På vilka grunder värdesätter, uppmanar och begränsar vårdnadshavare sina barns 

användning av digital teknik och digitala medier i hemmet? 

• Vilka förväntningar har vårdnadshavare på förskolan när det gäller förskolans stöd till 

barnens digitala kompetensutveckling? 
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3. Bakgrund 
I bakgrunden redogörs tidigare forskning om det aktuella området, vårdnadshavares intentioner, 

barns lärande inom digital teknik och förskolans roll. Vidare kommer bakgrunden behandla hur 

digitaliseringen skett historiskt, samhällspolitiska intentioner, samt teoretiska utgångspunkter 

för arbetet. 

3.1 Barn och digital teknik  

Forskning om den digitala tekniken och barns användande av den förändras ständigt, särskilt 

då tekniken utvecklas snabbt. Det för att den teknik som redan är introducerad hela tiden uppda-

teras med ny mjukvara. Detta bidrar i sin tur till att villkoren för barn förändras (Enochsson, 

2014). Vidare framhåller Enochsson att det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad och informe-

rad inom tekniken, vare sig det gäller pedagoger, vårdnadshavare eller barn. Digital teknik in-

nebär många olika tekniska verktyg som exempelvis dator, surfplattor, tv, smartphone osv. Di-

gitalteknik är grunden för all teknik i datorer, digitala apparater men också inom andra elektro-

niska produkter. Detta bygger på signaler i två tillstånd, låg och hög även kallat 1 eller 0, av 

typen binärt system (Nationalencyklopedin, 2017). 

Den digitala tekniken har blivit en del av vår vardag under de senaste decennierna vilket har 

bidragit till förändringar i våra vardagsvanor (Enochsson, 2014; Säljö, 2012). Idag används 

digitala medier till många syften i vardagen, exempelvis handla, betala räkningar, spela spel, 

läsa böcker och upprätthålla kontakter genom sociala medier. Vi har idag funktioner som det 

tidigare bara gick att drömma om. Med det som grund betonas synsättet som idag finns i sam-

hället beror på den snabba utvecklingen, teknikens relativt korta historia samt att synsättet för 

digitala medier förändras med tiden. Utvecklingen som skett har stor samverkan med den digi-

tala tekniken. Skrivandet av mail och sms blir numera en synlig utvecklingsnivå för barn och 

något de ofta engagerar sig i och får tillgång till. Detta sker i de flesta fall redan innan barnen 

börjat skolan. Det innebär att användningen av symboliska redskap, siffror och bokstäver blir 

en vana för barnen samt en del av deras vardag (Säljö, 2012). Studier om digitala medier kräver 

en medvetenhet om den snabba digitala utvecklingen, vilket innebär att en medvetenhet måste 

finnas under hela arbetet. Det handlar om att hela tiden hålla sig uppdaterad på vad som sker 

inom området (Enochsson, 2014). 

Säljö (2012) framhåller förändringar i barnens strategier för att lära vilket innebär att barnen 

med hjälp av olika digitala medier och tekniker delvis lär sig kommunicera och tänka genom. 

Han anser vidare att skolan kommer att bryta barnens intellektuella strategier de har utvecklat 

i hemmet när de börjar skolan om vi inte är medvetna om det. Tillgången till teknologi, popu-

lärkultur, digitala medier och traditionella lekaktiviteter varierar dock bland barn. Detta kan 

bero på vad vårdnadshavarna använder och tror på, men även utifrån familjens ekonomiska 

status. Därav kan lärandet för barn inom digitala medier bero på vilken kultur och vilket socialt 

sammanhang barnen befinner sig i (Edwards, 2016; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 

2014). Palaiologou (2016) belyser att barn som fötts under de senaste 10 åren har tillgång till 

och använder aktivt digital teknik som en del av deras vardag redan från tidig ålder. I under-

sökningen av vårdnadshavare med internetåtkomst hemma, visade resultatet att fler barn i åld-
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rarna två till fem år visste hur de spelar datorspel, än att cykla eller simma. Palaiologou fram-

håller vidare att det har genomförts lite forskning för att undersöka vilken digital teknik barn 

under fem år använder, men att många forskare drar slutsatsen att små barn som har tillgång till 

digital teknik använder den från en väldigt tidig ålder.  

3.2 Digital teknik i hemmet och i förskolan 

Teknik har en stor roll för barn i vardagen. Palaiologou (2016) problematiserade användningen 

av teknik i hemmet för barn mellan tre till fem år. Palaiologou framhåller vidare att familjen 

har en roll i att hjälpa barnen att få en förståelse av världen genom teknikanvändning. Det 

främsta ansvaret gällande utveckling och fostran ligger på vårdnadshavarna. Förskolan ska där-

emot komplettera och samarbeta med hemmet för att skapa så bra förutsättningar som möjligt 

för barns utveckling (Skolverket, 2016). Arbetet i förskolan ska därför ske genom en god och 

tillitsfull samverkan med vårdnadshavarna. 

Det är vårdnadshavare som möjliggör barnens tillgång till användandet av olika medier 

(Aarsand, 2011). Ur vårdnadshavares perspektiv var det inte frågan om huruvida barnen kunde 

använda den digitala tekniken, utan istället om hur den kunde användas på bästa sätt.  Deras 

upplevelse var att det inte fanns något ställe att vända sig till kring dessa frågor (Palaiologou, 

2016). Studier har visat att vårdnadshavare använder sig av regler för att anpassa, begränsa och 

vägleda barnen i användningen av olika digitala medier. Framförallt fanns det tre regler som 

var återkommande gällande regleringen av användandet. Den första regeln handlar om restrikt-

ioner med fokus på hur lång tid barnet använder medierna. Den andra regeln handlar om vilka 

program, spel eller filmer som tillåts medan den tredje och sista regeln handlar om vilken tid 

som är lämplig för medieanvändningen (Aarsand, 2011). Palaiologou (2016) framhåller att de 

flesta hem i EU använder flera digitala medier som är till nytta för barn upp till fem år. Av den 

anledningen är det viktigt att förstå barnens erfarenheter och interaktionerna som sker hemma 

med digital teknik. Detta är något som även Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) 

lyfter då erfarenheterna från hemmet kan tas tillvara på i förskolan, för att kunna utforska den 

digitala tekniken vidare.  

Couse och Chen (2010) påpekar å ena sidan att utvecklingen av barns lärande inom digital 

teknik vid institutioner har varit omfattande dokumenterad. Effekterna av tekniken visade sig 

vara starkt positiv. Exempelvis har barn som använder datorer visat större vinster i strukturell 

kunskap, intelligens, språkkunskaper och problemlösning jämfört med institutioner som inte 

har använt digital teknik i lärandet. Å andra sidan är antagandet i offentliga debatter att digitala 

medier har en negativ påverkan på barns liv, vilket kan identifieras i normer, regler och lagar 

som finns för att reglera och styra användningen av medierna (Aarsand, 2011). Samtidigt fram-

håller Mertala (in press) att vissa farhågor ifråga om digital teknik kan ses som mer vårdrelate-

rade, då det både kan orsaka problem för barns motorik och för deras fysiska hållning samt 

orsaka rastlöshet hos barnen. Dessa synpunkter är kopplade till att barn använder digital teknik 

hemma under långa perioder och det kan orsaka problem för deras psykiska och fysiska hälsa. 

Studien Palaiologou (2016) gjorde visade på att vårdnadshavare var oroliga när det gällde bar-

nens utbildning. De förväntade sig inte att läraren skulle vara den enda som undervisar barnen, 



7 

 

trots att de känt en tillit till lärarna. De ansåg istället att barns lärande kommer från en ständig 

dialog mellan lärare och barn, men där tekniken spelar en avgörande roll (Palaiologou, 2016). 

3.3 Barns lärande med hjälp av digital teknik 

Åström (2014) poängterar att digital teknik tillför mycket för barnens lärande och i de fall där 

lärandesituationen upplevdes lustfylld, påverkades barnen positivt. Åström (2014) framhåller 

vidare att ”informations- och kommunikationsteknik- IKT. Tekniska prylar och apparater som 

möjliggör interaktion och kommunikation” (s. 69). Studier har enligt Couse och Chen (2010), 

Lieberman, Bates och So (2009) samt Carlsson (2014) visat att lärande är kopplat till motivation 

och engagemang. Det kan ses som att barn blir mer motiverade när digital teknik är inblandad. 

Barns aktiva användande av teknik är viktig i processen för att kunna ta beslut, använda tekni-

ken för att komma närmare skriftspråket, logiskt tänkande, problemlösning samt att illustrera 

idéer (Couse & Chen, 2010). Program som är utvecklade för att stimulera barns lärande har 

visat sig vara effektiva, bland annat inom språkutvecklingen (Lieberman et al., 2009). Tek-

nologi som uppmanar barnen till att tänka ger dem förutsättningar till aktiv kontroll och pro-

blemlösning medan läraren får möjlighet till att närma sig barns lärprocesser (Couse & Chen, 

2010). Barn är mer motiverade vid användningen av digital teknik, de spenderar längre tid men 

är även mer fokuserad jämfört med andra aktiviteter. När barn använder sig av digital teknik 

utvecklar de förmågor som hjälper dem att förbättra finmotorik, grovmotorik och kognitiv ut-

veckling som sedan banar väg för akademiskt lärande (Couse & Chen, 2010). 

3.3.1 Digital teknik som verktyg  

Enligt Lieberman et al. (2009) kan digitala medier användas för att introducera och jobba med 

abstrakta begrepp, till exempel matematik som ansetts vara för avancerad i relation till barnets 

ålder. Couse och Chen (2010) framhåller att iPads och liknande teknologi gör det möjligt för 

barnen att samarbeta med varandra i användningen av tekniken. De kan använda sig av den 

kunskap de har för att kunna utveckla och lära sig ny teknik. Carlsson (2014) framhåller även 

att barnen genom turtagning följer en ordning samtidigt som de kommunicerar, samarbetar och 

hjälper varandra, vilket leder till lärande. Utifrån en fenomenografisk synpunkt är det inte erfa-

renheten av användandet som blir central för barnen, utan snarare vad användandet bidrar till 

att barnen uppfattar, urskiljer och ser eftersom de är det som barnen har lärt sig (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Lieberman et al. (2009) problematiserar forsknings-

fältet gällande yngre barn och digitala medier och påtalar forskningens begränsningar. De flesta 

studier och undersökningar som görs om digitala medier och barns lärande är oftast med få barn 

och under en kortare period. Lieberman et al. poängterar vidare att studier över längre tid och 

med fler barn behövs för att kunna identifiera trender och för att kunna se resultatet av att an-

vända digitala medier och hur det påverkar lärandet. När det gäller kortare studier är det svårt 

att veta om resultatet berodde på användandet av digitala medier eller om det berodde på andra 

former av lärande. 

3.3.2 Statistik om barn och medieanvändande 

Statens medieråd (2017) visar på att specifika former av medieanvändning mer och mer an-

vänds i de yngre åldrarna. Samtidigt som användningen går lägre ner i åldrarna ökar tillgången 

till medieteknik desto äldre barnet blir. Vidare visar statistik från Statens medieråd att år 2012 

hade 24% av barnen i åldrarna 0–1 år en iPad hemma i familjen, av dessa ägde 1% en egen 
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iPad. Från 2012 till 2016 har en ökning skett vilket visar att, av barn i samma ålder hade 52% 

en iPad i hemmet och 3% hade en egen. Det finns liknande statistik för barn i åldrarna 2–4 år. 

År 2012 hade 35% av 2–4 åringar en iPad i hemmet och av dem hade 3% en egen medan det år 

2016 var 62% som hade iPad i hemmet och 16% som hade en egen. 

Enligt statistik från EU framgår det att mer än 60% av treåringar kommer i kontakt med digital 

teknik, varav 23% av dessa har gemensamt att de använder tv, dator och internet. I kontrast till 

en traditionell syn på barn i den åldern, visar undersökningen att de klarar av att göra mer än en 

sak åt gången. Hela 20% av barnen kunde göra flera saker samtidigt som de använde digital 

teknik (Palaiologou, 2016). 

3.4 Förskolans roll 

Tekniken erkänns mer och mer som ett inlärningsverktyg för att främja yngre barns sociala, 

språkliga och kognitiva utveckling (Couse & Chen, 2010). Att förhålla sig till ny teknik pre-

senteras å ena sidan som en utmaning för lärare då det finns ett utvecklingsområde i tekniken 

för att kunna utveckla barnens förmåga att lära, lösa problem och framföra sina idéer. Å andra 

sidan visar tidigare forskning att många lärare tror att tekniken kan stödja barnens lärande, då 

de ser barnens engagemang och motivation som en fördel med att använda teknik i lärande-

situationer (Mertala, in press). Läroplanen för förskolan, Lpfö, framhåller att förskolan ska 

sträva efter att barnen “utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga 

att använda sig av, tolka och samtala om dessa” (Skolverket, 2016, s. 10). Pramling Samuelsson 

och Asplund Carlsson (2014) påpekar att lärare enligt läroplanen förväntas arbeta med barns 

delaktighet i lärandet, men samtidigt förväntas använda läroplanen och tolka genom delaktighet 

i arbetslaget. 

Förskolans roll ses också som att överföra ett kulturarv med värden, historia, kunskaper, trad-

itioner och språk (Skolverket, 2016). Pedagoger har rapporterat att teknikintegration hotar trad-

itionella och fantasifulla lekar eftersom det hindrar barnens sociala interaktioner. Detta är en 

aspekt som anses ha högt värde i förskolan på grund av den traditionella kulturen (Mertala, in 

press). Det finns dock de som å andra sidan påpekar att teknikanvändning i förskolan är nöd-

vändig, eftersom barnen bör förberedas på det föränderliga samhället som de bor i. Lieberman 

et al. (2009) framhåller att de digitala medierna är ett verktyg som kan användas för att hjälpa 

barnen att förstå olika fenomen etc. i yngre åldrar. Åström (2014) påpekar att alla barn lär på 

olika sätt med olika förutsättningar. Vid arbete med IKT är det av stor vikt att pedagoger an-

vänder sig av de didaktiska frågorna. Detta för att kunna tydliggöra i vilket syfte det används, 

men även för att utvidga lärandet. “Relationen mellan barns och vuxnas värld har alltid varit 

och kommer att förbli en kritisk skärningspunkt i det institutionella lärandet som förskolan ut-

gör” (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014, s. 66). 

Förskolan har en viktig roll när det gäller barns digitala kompetensutveckling. Forsling (2011) 

påtalar att det kan uppstå klyftor mellan olika individer och grupper beroende på vilken möj-

lighet de har till att utveckla sin digitala kompetens. Därmed är det viktigt att pedagoger inte 

känner en rädsla inför att använda den digitala teknik de har tillgång till då det ofta bidrar till 

att tekniken inte används (Bjurulf, 2013; Forsling, 2011). Ifall pedagoger eller annan personal 

inom förskolan inte är van med den aktuella tekniken eller har intresse till att använda den, 
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bidrar det till att barnen inte blir uppmuntrade till att använda den själva. Barnens möjlighet att 

utveckla kunskap inom digital teknik blir därmed begränsad. Bjurulf (2013) framhåller kompe-

tensutvecklingen hos personalen som en viktig faktor i arbetet med digital teknik för att kunna 

använda den till att upptäcka den digitala världen med barnen. Beroende på personalens kom-

petens varierar deras förståelse för vad det är barnen lägger sin tid på och vad barnen är intres-

serade av (Bjurulf, 2013; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). 

När det kommer till digital kompetens i förskolan är det upp till förskollärarna att vägleda och 

stötta barnen i användandet av digitala medier men även låta barnen sitta utan avbrott (Forsling, 

2011). Samspelet som sker runt användandet är vitalt då det blir ett sätt för barnen att bli mer 

delaktiga i sin lärprocess (Forsling, 2011; Carlsson, 2014). Carlsson (2014) framhåller vidare 

att det är pedagogerna som skapar lärsituationerna. Det handlar om att sätta sig in i programmen 

som barnen har tillgång till samtidigt som det är viktigt att barnen inte lämnas ensamma då 

lärande ofta sker i samspel med andra. 

3.5 Digitalisering ur ett historiskt perspektiv 

År 1843 kom den första maskinen som automatiskt kunde räkna ut lösningar till olika mate-

matiska problem. Den första datorn som tillverkades i Sverige var däremot färdig först år 1953 

och invigdes året därpå (Tekniska museet, 2017). Det var startskottet på en betydelsefull ut-

veckling inom den digitala tekniken för de närmaste årtiondena. Tekniska museet (2016; 2017) 

beskriver att utvecklingen innebar att storleken på datorerna blev mindre och mindre. Trots att 

den då kallades minidator var den ändå stor i förhållande till dagens datorer. Samtidigt som 

datorerna blev mindre blev de även billigare och olika branscher datoriserades. Under 1970-

talet utvecklades superdatorer och dessa kunde beräkna en stor mängd data på kort tid. Det var 

även under 70-talet som datorernas storlek blev ännu mindre och fick plats på skrivbord och 

termen mikrodator uppkom. Vidare beskriver Tekniska museet (2017) att dessa datorer blev 

kallade persondatorer men som länge låg i en allt för hög prisklass för privatpersoner. Apple 

tillverkade persondatorer redan år 1976 men det var inte förrän på mitten av 80-talet som en 

större marknad kunde nås. Under 90-talet sjönk priserna på datorerna vilket gjorde att allt fler 

införskaffade datorer och i slutet av 90-talet var det ett växande intresse för internet. Detta 

medförde att persondatorerna som fanns i hemmet kunde kopplas upp på internet via telefon-

modem eller bredbandsuppkoppling (Tekniska museet, 2017). 

I januari år 2010 presenterade Apple på en konferens att de skulle lansera iPad som är en touch-

platta som har ursprunget från iPhone. Hösten år 2010 lanserades iPad i Sverige och sedan dess 

har användandet av surfplattor ökat samt introducerats i förskoleverksamheterna (Internet ar-

chive, 2010). Den datorbaserade teknologin har under de senaste två decennierna utvecklats än 

fortare, och utvecklingen har gått i rasande fart från att peka och klicka till multimediala pro-

gramvaror (Couse & Chen, 2010). Den digitaliserade samhällsförändringen har bidragit till att 

digital teknik även kommit att omfatta läroplanerna för skolväsendet. 
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3.6 Samhällspolitiska intentioner  

3.6.1 Läroplanen 1998 

År 1987 lanserade Socialstyrelsen den första läroplanen, i den nämns inget om informations-

teknik (Socialstyrelsen, 1987). Fram till slutet av 1990-talet hade Socialstyrelsen hand om för-

skolans läroplan, men ansvaret togs då över av Skolverket och en ny läroplan för förskolan 

gjordes. I läroplanen för förskolan, lpfö 98 framgår det under förskolans uppdrag att ” multi-

media och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i till-

lämpning” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 7). I den senaste reviderade upplagan (Skolver-

ket, 2016) finns citatet fortfarande kvar, men i den fästs ett större fokus på detta område.  

3.6.2 Läroplanen 2016 

Läroplanen för förskolan har sedan 1998 reviderats år 2010, 2011 och 2016. I dessa revideringar 

framgår det att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik 

i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” (Skolverket, 2016, s. 10). Förskolans upp-

drag innebär att “förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande” (Skolverket, 2016, s. 5). 

Verksamheten ska anpassas efter alla barn och förskolan ska stödja familjerna i barnens ut-

veckling och fostran. Därav är delaktighet och samarbete väldigt viktigt för att skapa bra förut-

sättningar mellan förskola och hem (Skolverket, 2016). 

Gällande digitala verktyg och medier finns det i dagsläget inte specifika strävansmål. Dock 

vävs det in i några av målen, exempelvis “förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” 

(Skolverket, 2016, s. 10). Digitala verktyg är såklart en teknik som går att skapa och konstruera 

med. Därtill framhåller läroplanen att “Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begyn-

nande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik” 

(Skolverket, 2016, s. 11). Digitala medier är något som förskolan ofta använder för att jobba 

mot dessa strävansmål. Inom digital teknik finns det många olika former av appar gjorda för att 

barnen ska utveckla exempelvis kommunikation, naturvetenskap samt matematik. 

3.6.3 Förslag till revidering 

I början 2017 föreslog Gustav Fridolin som är utbildningsminister i Sverige att läroplanen för 

förskolan skulle ses över då ” Förskolans läroplan har gällt i snart 20 år och mycket har ändrats 

i skolförfattningarna sedan läroplanen tillkom” (Utbildningsdepartementet, 2017, s. 2). Det 

framhölls vidare att förskolans roll i utbildningssystemet förtydligats i och med skollagen (SFS, 

2010:800). Förskolan har blivit en egen skolform med skollagens införande och därigenom har 

kunskapsuppdraget blivit betonat och kraven har förtydligats efterhand. Därmed har regeringen 

beslutat att skolverket ska förtydliga vissa delar i läroplanen för förskolan. Detta görs i samver-

kan med bland annat forskare, skolinspektionen, pedagoger, förskolechefer och organisationer 

för att få en god förankring med hjälp av experter på området. Skolverket ämnar även att i denna 

översyn se över förslag som tidigare getts kring kompletteringar i läroplanen om barns digitala 

kompetens (Utbildningsdepartementet, 2017). Arbetet med det sker just nu, och två utkast av 

tre har Skolverket släppt för granskning. Utkast ett framhåller att barnen ska få använda olika 

metoder och hjälpmedel. “De ska också få möjlighet att undersöka och beskriva sin omvärld 

samt konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker” (Skolverket, 

2017a, s. 5–6). Det är även ett större fokus på digitaliseringen och hur arbetet med det ska ske 
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“Dessutom ska utbildningen i förskolan ge barnen förutsättningar att utveckla digital kompe-

tens: att förstå den digitalisering de möter i vardagen och att förhålla sig på ett ansvarsfullt sätt 

till innehållet och den digitala tekniken” (Skolverket, 2017a, s. 5–6). 

I utkast två framgår att förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla: ”intresse för bilder, 

texter och olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka 

och samtala om dessa” (Skolverket, 2017b, s. 3). Samt “förmåga att upptäcka teknik i vardagen, 

förundras över tekniska lösningar och utforska hur enkel teknik fungerar” (Skolverket, 2017b, 

s. 4). Utkast två framhåller även att pedagoger och andra verksamma inom förskolan ska “ge 

barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upple-

velser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp olika uttrycksformer, såväl med som utan digi-

tala verktyg” (Skolverket, 2017b, s. 4). Pedagoger ska också ansvara för att barnen får använda 

sig av digitala verktyg på ett sätt som stimulerar deras lärande och utveckling. De ska även 

samarbeta med vårdnadshavare för att barnen ska utvecklas till ansvarskännande medlemmar i 

samhället, samt diskutera ett ansvarsfullt sätt att förhålla sig till tekniken (Skolverket, 2017b). 

Skollagen 8 kap 2§ framhåller att “förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt 

erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och bar-

nets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (SFS, 

2010:800). I denna helhet ska nu digitala medier ingå, då det är av stor vikt på grund av sam-

hällsförändringen som skett. Aarsand (2011) problematiserar dock utbildningssystemets posi-

tiva syn på IKT då det står i kontrast till mycket i medias debatt om digitala spel och digital 

teknik för barn. Han anser att exempelvis digitala spel ofta relateras till problematiskt beteende 

som våld, beroende samt övervikt. 

3.7 Teoretiska utgångspunkter 

Lärandeteorier har rötter inom olika områden som exempelvis psykologi, kognitiv vetenskap 

och olika former av konstruktivism, men i motsats till dessa har fenomenografi ett lite an-

norlunda epistemologiskt perspektiv (Linder & Marshall, 2003). Kroksmark (2007) poängterar 

att fenomenografin varit en forskningsmetod men som med tiden utvecklats till en teori med 

metodologisk och epistemologisk grund. Kinnunen och Simon (2012) belyser att fenomenogra-

fins ontologiska och epistemologiska grunder baseras på synen att kunskap är subjektiv och 

relativ. Det kan förklaras och förstås i denna studie genom att uppfattningarna och kunskapen 

vårdnadshavarna har om digital teknik, skapas utifrån deras relation till omvärlden och tidigare 

erfarenheter.  

Den fenomenografiska teorin utgår ifrån att alla människor erfar och uppfattar fenomen och 

situationer utifrån individuella upplevelser. Inom fenomenografin är det centralt att individuella 

tankar, funderingar, reflektioner och sätt att uttrycka sig lyfts fram och att det ges utrymme för 

detta, men även hur människor subjektivt skapar sig en förståelse för omvärlden (Johansson, 

2009; Kinnunen & Simon, 2012; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014; Uljens, 

1989). Kroksmark (2007) belyser att fenomen aldrig visar sig neutrala eller objektiva utan de 

alltid har en betydelse. Vidare framhåller Kroksmark att det är genom uppfattningarna det går 

att beskriva och förstå betydelsen olika fenomen har för människan. 
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Johansson (2009) framhåller att inom fenomenografin ligger fokus på helheten, men delarna 

måste synliggöras genom att dela in helheten i mindre delar, för att tillsammans bilda en ny 

helhet. I likhet med johansson förklarar Uljens (1989) att lärande och kunskap inom fenome-

nografin symboliseras som ett växelspel mellan delar och helhet. Genom variationen i uppfatt-

ningarna belyses olika delar av en helhet, vilket gör att fenomenet kan ses på olika sätt, där det 

nya kan växelverka med det gamla. 

Fenomenografin intresserar sig för vad människan uppfattar och hur uppfatt-

ningen är beskaffad, dvs när människan uppfattar något behandlar (tänker, hand-

lar, känner etc) hon detta subjektivt. Uppfattningen antas uppstå i det perspektiv 

som människan har genom en aspekt i den levda världen. Vi konstituerar tingens 

mening genom att vi intellektuellt, kroppsligt, känslomässigt etc erfar dessa från 

en viss position i vardagsvärlden (Kroksmark, 2007, s. 9).   

Det studien syftar att synliggöra är vårdnadshavares olika uppfattningar om digital teknik som 

fenomen. Det fenomenografin bidrar med är att olika delar belyses och har en stor betydelse för 

hur digital teknik i sin helhet kan förstås utifrån vårdnadshavarnas erfarenhetsvärld. Det är ge-

nom delarna och variationerna som nya helheter kan bildas. Det främsta fenomenografin gör 

anspråk på är förståelsen för hur något kan uppfattas eller vara ur ett mänskligt perspektiv och 

inte hur något egentligen är (Kroksmark, 2007). “Uppfattningar avbildas inom fenomenografin 

som levda akter och perspektiv genom vilka världen är given som subjektivt uppfattade inne-

håll” (Kroksmark, 2007, s. 23). I studien är det vårdnadshavarnas uppfattningar och erfaren-

hetsvärldar som är centrala då det är deras subjektiva uppfattningar om den digitala tekniken 

som fenomenografin hjälper till att synliggöra. 
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4. Metod 
I metodendelen kommer urval, kvalitativ intervju, bearbetning tolkning och analys, tillförlitlig-

het samt etiska överväganden att redogöras. Med utgångspunkt från fenomenografiska ansatsen 

som enligt Linder och Marshall (2003) ger möjlighet till kvalitativa beskrivningar av variat-

ionen i erfarenhet av lärandet har den kvalitativa forskningsintervjun använts som datain-

samlingsmetod. Dessa kvalitativa beskrivningar upptäcks enligt Linder och Marshall inte som 

enskilda egenskaper, utan som kollektiva egenskaper om ett sätt att uppleva. 

4.1 Urval 

Intervjuer har genomförts med sex vårdnadshavare som hade barn mellan två till sex år gamla, 

på olika förskolor inom olika kommuner i Norrland. Val av sex intervjupersoner grundades 

utifrån Eriksson-Zetterquist och Ahrnes (2015) argumentation i att intervjuer med sex till åtta 

personer gör ett material mer oberoende viket ökar variationen av data. Vi använde oss av ett 

målstyrt urval av informanter som har skett genom vårt kontaktnät. Det innebär således att in-

formanter valts ut utifrån en intention om att intervjua vårdnadshavare från olika förskolor, 

eftersom en variation av digital teknik kan finnas och användas på olika förskolor (Bryman, 

2011).  

4.2 Kvalitativ intervju 

Den kvalitativa forskningsintervjun är en vanlig datainsamlingsmetod inom kvalitativ forskning 

och ett av de vanligaste sätten att skapa underlag (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Med 

fenomenografi som teoretisk utgångspunkt bör metoden för att samla in data bjuda in informan-

terna till att reflektera och kommunicera för att på så sätt generera ett fenomenografisk resultat. 

På samma sätt framhåller Bryman (2011) att en kvalitativ undersökning handlar om att få in-

formanternas perspektiv, då utgångspunkten är vad informanterna anser är betydelsefullt och 

viktigt. En kvalitativ semistrukturerad intervju valdes som datainsamlingsmetod då den inbjöd 

informanten till att fundera och reflektera över sina ställningstaganden till fenomenet, för att 

kunna dela med sig av sin erfarenhetsvärld (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). 

En semistrukturerad intervju liknar ett vardagligt samtal men har ett specifikt tema eller aspekt 

som samtalet handlar om, vissa frågor kan dock finnas för att kunna föra samtalet framåt (Er-

iksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna genomfördes ge-

nom att vi samtalade med vårdnadshavarna utifrån ett antal i förväg övergripande frågor. Frå-

gorna behandlade områden såsom värdet i den digitala tekniken, användningen i hemmet samt 

vilka förväntningar som fanns på förskolan. Se även Bilaga 1.  

Kvale och Brinkmann (2014) framhåller att det finns vissa aspekter som intervjuaren måste 

vara uppmärksam på. Det första är att försöka förstå och synliggöra det som är centralt i inter-

vjun samt att kunna lyssna på det som sägs men även det som skulle kunna ses mellan raderna. 

Något annat som lyfts fram av Kvale och Brinkmann (2014) är vikten av nyanserade beskriv-

ningar från informanten gällande uppfattningar, upplevelser och känslor. Kunskap beskrivs som 

något som aktivt skapas inom forskningsintervjun genom frågor och svar mellan intervjuare 

och informant. För det andra är det viktigt som intervjuare att vara öppen under intervjun då 

informanten lyfter fram och berättar om det som är viktigt inom det valda området. Därmed är 
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lyhördhet och nyfikenhet på det som informanten säger en vital del då det är utifrån informan-

tens egna uppfattningar, upplevelser och känslor som frågorna besvaras. Kvale och Brinkmann 

(2014) samt Uljens (1989) framhåller att i användandet av denna metod skrivs intervjuerna ut 

då texten och röstinspelningen är det som utgör materialet som sedan ligger till grund för ana-

lysen. Fördelen med röstinspelning är att grundmaterialet kan lyssnas igenom flera gånger. 

Inför intervjuerna kontaktades vårdnadshavarna via telefon för att bestämma tid för intervju. 

Intervjuerna gjordes en åt gången och gjordes i vårdnadshavarnas hem. Vid intervjutillfällena 

närvarade båda författarna och turades om att antingen intervjua eller anteckna. Med informan-

ternas samtycke spelades intervjuerna in på en ljudfil för att sedan transkriberas ordagrant 

(Aarsand, 2011; Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015). Under intervjuerna användes två mo-

biltelefoner för röstinspelning samt en dator för att ha tillgång till frågorna och syftet. Två tele-

foner användes ifall någon av inspelningarna skulle bli dålig eller någon telefon skulle sluta 

fungera. När intervjun började användes öppna huvudfrågor som informanterna fick berätta 

kring. Papper och penna fanns till hands för att skriva ner tankar och reflektioner av svaren, för 

att senare användas till att ställa relevanta följdfrågor och få mer information om det som be-

rättades. Frågorna kunde vara i olika ordning beroende på vad som berättades, samt vad infor-

manten tyckte var viktigt att ta upp.   

Efter intervjuerna transkriberades röstinspelningarna ordagrant. När intervjuer transkriberas 

översätts det talade språket till en ordagrant skriven text. Intervjuer skapas i samspel mellan 

intervjuare och informant. Transkriberingen som görs blir en utskrift där talet och berättandet 

transformeras och översätts till en skriven text vilket i sin tur är en tolkande process (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Det finns stora skillnader mellan det talade språket och skrivna språket då 

ett samtal kan verka sammanhängande men som i en transkribering och skriven text kan bli 

osammanhängande. Eftersom en intervju är ett levande samtal mellan intervjuare och informant 

där bland annat kroppsspråk och tonfall hjälper till att förmedla och förstärka det som sägs kan 

det bli svårt att transkribera om det till skriftspråk. 

Materialet var totalt 80 minuter och transkriberingarna uppgick till 22 A4-sidor, innehållande 

10 830 ord. Rennstam och Westerfors (2015) påpekar att variation och innebörd är viktigare än 

hur mycket data som samlats in. Transkriberingarna lästes sedan igenom flera gånger för att 

därefter analyseras. Graneheim och Lundman (2004) har beskrivit hur de i sin artikel har ana-

lyserat och kategoriserat sitt resultat. Vi har haft det i åtanke när vi gått igenom vårt material 

men har istället använt formatmallar i Word med olika teman som transkriberingarna delats in 

i. Formatmallarna som använts har delats in i kategorierna begränsningar, uppmuntran, digital 

teknik, digitalisering, känslor, lärande, användande, appar, lämplighet, information och delak-

tighet. De olika kategorierna har sedan delats in utifrån forskningsfrågorna, där citat av infor-

manterna har lagts in och använts för att analysera det som sagts om det ämnet. 

4.2.1 Kritik mot egna metoden 

Vid intervjuer är det viktigt med frågor som inte går att missuppfattas och att frågorna ställs på 

ett neutralt sätt då informanten annars kan påverkas (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Det 

som sägs under en intervju skulle kunna uppfattas på olika sätt men även vara motsägelsefullt 

under intervjuns gång. Det kan bero på olika aspekter, dels att informanten kanske inte menar 
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det som intervjuaren tror, utan egentligen menar informanten något helt annat vid svaren på 

frågorna. Det kan även bero på att informanten under intervjuns gång får nya insikter i ämnet 

eller bristande kommunikation (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Kvale & Brinkmann, 

2014). Under en intervju skapas en interaktion mellan intervjuare och informant som gör att det 

skapas en specifik kunskap (Kvale & Brinkmann, 2014). Svagheter i intervjusituationen handlar 

om att en intervju blir ett resultat från ett samtal på en viss plats, vid ett visst tillfälle (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015).  

Styrkorna som finns med intervju som metod är att det oftast går snabbt att genomföra, samt att 

det blir ett relativt brett material, trots lite tid till själva intervjun (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). 

4.3 Tolkning, bearbetning och analys 

Tolkning är inom kvalitativ forskning centralt och utgångspunkten är helheten i de utskrivna 

transkriberingarna, vilka ligger till grund för den första analysen och den första tolkningen av 

underlaget (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Svensson (2015) framhåller en analys i tre 

steg för att kunna analysera och tolka empirisk forskning. Dessa tre steg redovisas i texten ne-

danför. 

Intervjuerna som gjordes transkriberades först för att sedan sorteras vilket Rennstam och Wes-

terfors (2015) påpekar är något som behöver göras då kvalitativt material är rikt samt att en 

enda intervju kan bli väldigt lång. Av den anledningen bör forskare undvika att samla in för 

mycket material, samt redan under intervjuerna försöka få en överblick över materialet. Materi-

alet från intervjuerna reducerades sedan vilket är samma sak som att välja bort eller välja ut 

material ur det insamlade materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015). Det innebär enligt Svens-

son (2015) en första primär tolkning. Materialet kodades sedan genom att transkriberingarna 

undersöktes, bröts ner, jämfördes och kategoriseras utan att kärnan i materialet gick förlorad. 

En sekundär tolkning på materialet gjordes genom att materialet från intervjun sorterades ge-

nom reduktion vilket gjorde att materialet fick koncentration, ordning och skärpa och blev mer 

överskådligt (Svensson, 2015). Utifrån vad som framkom som nyckelaspekter och återkom-

mande meningar i reduceringen skapades teman med huvudkategorier och underkategorier ut-

ifrån forskningsfrågorna, vilket resultatet presenteras under (Graneheim & Lundman, 2004; 

Kvale & Brinkmann, 2014). 

En kvalitativ analys ur ett fenomenografiskt perspektiv fokuserar inte på det sanna utan fokus 

är istället att “intresset begränsas till att beskriva hur människor uppfattar något” (Uljens, 1989, 

s. 14). Vidare i analysarbetet gällde det att inte vara nöjd med det som framkommit utan att läsa 

och reflektera om och om igen för att kunna synliggöra fler dimensioner och för att nya kate-

gorier skulle kunna synliggöras (Larsson, 1986). Vidare poängterar Larsson samt Uljens (1989) 

att essensen i en fenomenografisk analys är skillnader och likheter. Genom att lyfta fram skill-

naderna kunde uppfattningarna om hur ett fenomen uppfattas gestaltas. Det sista tertiära steget 

gjordes för att försöka besvara forskningsfrågorna. Det innebar att argumentera, genom att 

skapa självständighet i förhållande till teorin vi har på området samt i relation till tidigare studier 

(Svensson, 2015). I analysarbetet gäller det ur en fenomenografisk ansats att plocka isär en 
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helhet för att kunna organisera om materialet till nya helheter. Därmed utgör resultatet våra 

tolkningar, av informanternas beskrivningar av ett fenomen (Johansson, 2009). 

4.3.1 Tillförlitlighet 

Sanningsvärdet i en kvalitativ forskning handlar om fyra delar. De fyra delarna är möjligheten 

att konfirmera och styrka, med andra ord tillförlitlighet och trovärdighet, pålitlighet samt över-

förbarhet/konfirmerbarhet (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Dessa fyra delar skulle 

kunna ses som en motsvarighet till vad den kvantitativa forskningen kallar för validitet, relia-

bilitet och objektivitet. Det innebär bland annat att om det finns många och olika uppfattningar 

om något fenomen men att det i slutändan är forskaren som avgör hur passande denna bild av 

fenomenet är i andras ögon. Med ett granskande synsätt blir det lättare att säkerställa att hela 

undersökningsprocessen blir så fullständig som möjligt i alla moment som görs. Bryman (2011) 

framhåller att konfirmerbarhet syftar till att försöka “säkerställa att han eller hon agerat i god 

tro …. utifrån insikten att det inte går att få någon fullständig objektivitet i samhällelig forsk-

ning” (s. 355). Enligt Kvale och Brinkmann (2014) handlar det även om metoden undersöker 

det som var avsett att undersökas.   

4.4 Etiska överväganden 

Informerat samtycke innebär att informanterna informeras om undersökningens syfte, upplägg 

samt vad deltagandet innebär. I likhet med Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) och Kvale 

och Brinkmann (2014) fick informanterna vid första kontakten information om studiens syfte, 

upplägg, information om deltagande samt information om att deltagandet är frivilligt och att de 

kan avbyta sim medverkan när de vill. Vidare belyser Kvale och Brinkmann (2014) att de del-

tagande informanterna ska få information om vem som kommer ha tillgång till materialet, hur 

materialet kommer användas samt rätten att använda hela eller delar av intervjun i publikat-

ionen. Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) poängterar därutöver att anonymitet måste kunna 

garanteras till informanterna. Därmed kan det vara bra med ett avtal mellan informanterna och 

de som intervjuar vilket innebär att informanten ger sitt samtycke till deltagandet i studien samt 

sitt tillstånd till materialets användning i framtiden. Vid intervjutillfället berättade vi åter igen 

syftet med studien och gav information om vem som kommer ha tillgång till materialet. Vidare 

informerades om att materialet endast kommer att användas till denna studie, att alla inspel-

ningar kommer förstöras efter arbetet är klart. De fick information om konfidentialitet och en 

samtyckesblankett skrevs på (Se Bilaga 2).  

Konfidentialitet är en viktig punkt inom forskning då det är ett sätt att skydda och hålla infor-

manterna anonyma. ”Frågan gäller alltså vilken information som ska vara tillgänglig för vem” 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 109). Detta syftar till att informanterna inte ska avslöjas utifrån 

deras uttalanden och ifall det finns risk för det ska informanterna ge sitt godkännande för att 

informationen ska kunna ges ut. “Konfidentialitet …. hör ihop med problemet att anonymitet å 

ena sidan kan skydda informanterna och å andra sidan kan fungera som ett alibi för forskaren 

så att hon kan tolka deras uttalanden utan att bli motsagd” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 109). 

En avgörande och betydande faktor från intervjuarens sida i en intervju är erfarenheten, kun-

skapen och ärligheten. Dessa faktorer är vitala för att resultatet som publiceras representerar det 

valda området och är så korrekt som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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5. Resultat 

Resultatet presenteras med två huvudteman utifrån forskningsfrågorna: vårdnadshavares olika 

grunder för hur de värdesätter och begränsar barnens användning av digital teknik och vård-

nadshavares förväntningar på förskolan när det gäller förskolans stöd till barnens digitala kom-

petensutveckling. 

5.1 Vårdnadshavares olika grunder för hur de värdesätter och begränsar 

barnens användning av digital teknik 

Här redogörs och presenteras analysen och bearbetningen av tre områden; den varierande tek-

niken, lärandets värde i teknikanvändningen och vårdnadshavares begränsningar.   

5.1.1 Den varierande tekniken  

Resultatet visar att den digitala tekniken i hemmet varierar. Det framkommer från fyra inter-

vjuer att barnen använder en surfplatta, några har tillgång till tv och dator medan ett fåtal av 

barnen har tillgång till och använder vårdnadshavarnas telefoner. Resultatet visar vidare att bar-

nen använder plattorna till största del för att se på Barnkanalen, Netflix och Youtube samt vid 

användning av olika appar. En vårdnadshavare använder sig dock bara av appar som hon förstår 

sig på, så som Memory, måla och pussel. Majoriteten av barnen spelar vid tidpunkter när fa-

miljen är hemma, men vissa barn lånar ibland vårdnadshavarnas telefoner när de är borta för att 

sysselsätta sig. En av vårdnadshavarna låter inte barnen använda mobiltelefonerna alls som ett 

sätt för att minska användandet av digital teknik. Därmed begränsas användningen till hemmet 

där barnen har en gemensam platta som de delar på. En annan vårdnadshavare låter barnet an-

vända tekniken för att kolla på bilder och videor på sig själv, familjen men även släkt och vän-

ner. Två vårdnadshavare berättar att det mest är filmtittande som gäller hos dem, varav den ena 

använder det för att barnet ska kunna sitta stilla längre stunder eller när barnet börjar bli trött 

och gnällig. “Det enda hon tittar är ju på Netflix och på filmer och serier. Barnserier. Och sen 

på telefonen så tittar hon ju på Bolibompa-appen eller på Youtube” (Vårdnadshavare 5). 

Av de fyra som svarar att de har en dator i hemmet var det väldigt varierande svar på vad datorn 

används till. En av vårdnadshavarna berättar att deras dator var trög vilket bidrog till att den 

användes väldigt lite, både av vårdnadshavarna och barnen. Två andra svarade liknande med 

att barnen inte har något med datorn att göra då de använder annan digital teknik istället medan 

den fjärde vårdnadshavaren berättar att de har en dator som barnet ibland ser film på. Angående 

apparna som laddas ner, går alla sex vårdnadshavare igenom applikationerna innan barnen får 

använda sig av dem. Två av vårdnadshavarna test-spelar programmen innan barnen får spela. 

Därmed kan de testa om appen är lämplig eller inte för barnen. En av vårdnadshavarna kollar 

upp appen på ”pappas appar” dels för att läsa om appen där, men samtidigt för att se om det 

finns någon som är mer lämplig. Resterande tre vårdnadshavare går som sagt igenom apparna 

barnen använder sig av, mest för att ha koll på vad barnen spelar. 

Delaktighet  

Gällande delaktigheten från vårdnadshavarnas sida framkommer det att barnen oftast sitter 

själva med plattan och spelar eller tittar på film, serier eller Youtube. Flera vårdnadshavare 

framhåller att barnen oftast sitter själva och spelar, detta på grund av att majoriteten anser att 

när barnen är i den här åldern så behöver de inte ha lika stor koll. ”Jag kan väl helt ärligt säga 



18 

 

att jag inte riktigt har koll på vad de kollar på alltid… de går ju som ändå in på sina grejer” 

(Vårdnadshavare 1). Två av vårdnadshavarna förklarar att barnen sitter själv och att tekniken 

blir som en barnvakt. Detta eftersom vårdnadshavarna hinner göra något annat samtidigt som 

barnen är nöjda under tiden. En av vårdnadshavarna upplever att barnet spelar mycket själv. 

Men om barnet vill se film så gör barnet det både ensam och tillsammans med vårdnadshavaren. 

En vårdnadshavare anser att det däremot kan behövas mer uppsikt i framtiden när barnen börjar 

ha fler appar. ”Att man förklarar vad det går ut på och då kommer man nog sitta lite mer med 

hon, med ett halvt öga och sitta och titta vad hon gör i alla fall” (Vårdnadshavare 5). Något som 

återkommer från alla vårdnadshavare är att alla vill ha koll på vilka appar och spel som barnen 

använder. Känslan som verkar dominera bland vårdnadshavarna gällande delaktigheten i an-

vändningen är att barnen vid denna tidpunkt är så små så att det just nu inte behövs. ”Nu känner 

jag inte att det känns som att man behöver vara speciellt delaktig” (Vårdnadshavare 1). En 

annan anledning till att vårdnadshavarna inte sitter med, är att vårdnadshavarna hellre sitter 

fysiskt med barnet och pysslar, ritar, och spelar sällskapsspel än att sitta tillsammans med en 

iPad. 

5.1.2 Lärandets värde i teknikanvändningen 

Värdet den digitala tekniken har för vårdnadshavarna är väldigt varierande. Det som framträder 

mest är det lärande som sker genom den digitala tekniken. Två av vårdnadshavarna upplever 

att barnen lär sig mycket av den digitala tekniken. Dels lär de sig engelska, alfabetet, matematik 

och turtagning. Det framkommer även att vårdnadshavarna tycker det är bra då barnen lär sig 

att lyssna på varandra, men även genom att se vad andra barn gör och lära genom det. En av 

vårdnadshavarna framhåller ”det är klart att hon lär sig saker …. men, när hon blir lite äldre 

tänker jag väl att hon kommer kunna, kunna få ut mer av det och siffror och bokstäver, och 

olika områden man kan hitta bra appar till” (Vårdnadshavare 5). Vårdnadshavaren anser å ena 

sidan att den digitala tekniken är ett bra komplement till barnets lärande. Å andra sidan anser 

de inte att digital teknik är viktigt i vardagen, utan mer ett tidsfördriv. 

En annan vårdnadshavare berättar att de inte värdesätter tekniken så högt när det finns annat 

barnen kan göra istället. Vårdnadshavaren upplevde ändå vissa fördelar med den digitala tek-

niken. Bland annat när barnen spelade spel där de tvingades samarbeta och kommunicera med 

andra. Något som lyfts fram är att ”en viss del kan de ha hjälp med det här pedagogiska när 

man ser på Barnkanalen och lär sig sånt som jag aldrig skulle göra med henne å utveckla vissa 

sinnen för det” (Vårdnadshavare 3). En annan aspekt som lyfts som en fördel när det gäller 

digital teknik är kommunikationen, vilket en vårdnadshavare ser som ett värde i sig. Att genom 

tekniken kunna kommunicera med släktingar och vänner som bor långt bort värdesätts högt inte 

bara för deras egen del utan även för barnets skull. Samma vårdnadshavare upplever att barnet 

uppskattar tekniken, vilket vårdnadshavaren anser har ett värde i sig och berättar att “jag ser ju 

att hon tycker det är jättekul. Hon vill ju hemskt gärna sitta med telefonen så hon uppskattar det 

ju, så det är ju klart att det är ett nöje för henne så det värdesätter jag också” (Vårdnadshavare 

6). 



19 

 

5.1.3 Vårdnadshavares begränsningar  

Under intervjuerna framkommer tre tydliga huvudkategorier om hur vårdnadshavarna begrän-

sar barnens teknikanvändning. Dessa tre huvudkategorier är tidsbegränsningar, tillgången till 

tekniken och förinställda begränsningar. Inom dessa tre huvudkategorier finns det dock indivi-

duella skillnader på hur vårdnadshavarna begränsar, till exempel att de har olika lång tid vid 

tidsbegränsningarna. 

Tidsbegränsningar  

Resultatet visar att flera av vårdnadshavarna använder sig av tidsbegränsningar och att alla 

vårdnadshavare har olika tidsbegränsningar. En vårdnadshavare brukar ha mellan 20–30 minu-

ter per dag beroende på hur gammal barnet är. En annan vårdnadshavare begränsar användandet 

till 30–60 minuter per dag med variation utifrån förutsättningar och omständigheter. Ytterligare 

en vårdnadshavare tidsbegränsar användningen till 60 minuter per gång, men begränsar även 

användningen till en gång i veckan. Samtliga vårdnadshavare gör undantag från tidsbegräns-

ningarna och då främst när barnen ser film. Majoriteten av vårdnadshavarna framhåller dock 

att barnen vill sitta mer med digitala verktyg än vad de får ”Vi begränsar ju mer än vad vi 

uppmuntrar som sagt, det känns just nu är det mest en nödlösning, hon skulle gärna sitta mer 

än vad hon får” (Vårdnadshavare 5). 

Tillgång till tekniken  

Två av vårdnadshavarna begränsar barnens användning av den digitala tekniken genom att ta 

bort tekniken helt om det blir för mycket fokus på användningen. ”Efter ett tag då kan man ju 

känna såhär att det blir för mycket att det kretsar bara vid att vem hade sist, och vems tur är det, 

hur länge har den suttit och sådär” (Vårdnadshavare 1). Vårdnadshavarna som upplever detta 

kan då ta bort tekniken i två till tre veckor, fram tills barnen slutar fråga efter den. En av vård-

nadshavarna beskriver det som att barnen på grund av detta endast använder tekniken i perioder. 

”Man låter dem använda plattan och då blir de ju som flugor över den och vill hela tiden ha 

den” (Vårdnadshavare 1). Vårdnadshavarna beskriver vidare att de känner när det blir för 

mycket. Barnen frågar ofta och fokuserar bara på när de får spela. ”Jag har till och med tagit 

med plattorna på jobbet och låst in dem, för då kan man inte fråga efter dem” (Vårdnadshavare 

4). 

Förinställda begränsningar  

En vårdnadshavare beskriver att deras begränsning består av att barnens spel och appar är i en 

specifik mapp på iPaden “för att komma ut ifrån den här mappen måste de ha ett lösenord, en 

kod… så dit har vi då dragit alla spelen som de har” (Vårdnadshavare 2). På det sättet begränsas 

barnens användning genom att barnen endast kan använda spelen och apparna som är i den 

mappen. Anledningen till lösenordsskyddet är att vårdnadshavaren känner en oro för att barnen 

ska ta sig ut på internet och köpa eller beställa grejer. De vårdnadshavarna har inte någon tydlig 

begränsning vad gäller tiden barnen spelade, utan det är mer beroende på vad barnen har gjort 

under dagen. Vårdnadshavarens upplevelse är att barnen inte spelar så länge åt gången, barnen 

ledsnar ofta efter en stund och går och leker istället. Av denna anledning upplever vårdnadsha-

varen att någon tidsbegränsning inte behövs i dagsläget. 
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5.2 Vårdnadshavares förväntningar på förskolan när det gäller förskolans 

stöd till barnens digitala kompetensutveckling 

Här redogörs och presenteras analysen och bearbetningen av fyra områden; Vårdnadshavares 

förväntningar på förskolan, vårdnadshavares förslag och tankar om förtydliganden, digital tek-

nik som kompetensområde och tekniken som ofrånkomlighet.  

5.2.1 Vårdnadshavares förväntningar  

Flera vårdnadshavare upplever att barnen lär sig mycket av den digitala tekniken bland annat 

matematik, engelska, och bokstäver samt att den digitala tekniken i förskolan bör användas i 

utbildande syfte, ”inte för att man inte ids göra saker” (Vårdnadshavare 1). En annan vårdnads-

havare berättar att förskolan skulle kunna bli bättre på att informera om den digitala tekniken 

och hur den används. Hennes upplevelse och känsla av detta är att det är ett område som behöver 

utvecklas på förskolan, samt att personalen behöver bli mer delaktiga när barnen sitter och spe-

lar. Det framkommer även en typ av oro hos vårdnadshavarna gällande hur förskolan använder 

digital teknik. “Jag har okunskap av alltså, vad de ska använda det till egentligen. Vilka program 

och sånt här som jag tänker att de kanske har mer kunskap om på förskolan. Hoppas jag i alla 

fall, hoppas jag, men det är säkert inte så heller” (Vårdnadshavare 3). Samtidigt som vårdnads-

havarna litar på förskolepersonalen så finns trots det, en känsla av oro “Jag litar för mycket på 

dem att de sköter sig kanske” (Vårdnadshavare 1). 

Flera av vårdnadshavarna påpekar att de inte har så höga förväntningar på förskolan när det 

gäller den digitala tekniken men av olika anledningar. En vårdnadshavare upplever att detta är 

något förskolan och hemmet bör samarbeta med. En annan känner att det inte spelar någon 

större roll hur förskolan arbetar med det så länge det finns en tanke bakom, alltså ett syfte med 

aktiviteten. Ytterligare en vårdnadshavare anser sig inte ha så höga förväntningar, utan tänker 

att det barnen kan lära sig inom digital teknik på förskolan kan barnen lika gärna lära sig 

hemma. Men samtidigt är känslan att de egentligen borde ha högre förväntningar, “men det är 

väl kanske för att man är lite inställd på hur det själv var när man gick i skolan och förskolan 

men det var ju lite annat då” (Vårdnadshavare 6). De förväntningar som dock kommer fram är 

att personalen på förskolan har mer kunskap om detta ämne, om programmen och apparna bar-

nen är inne på, samt att vårdnadshavarna anser och tror att det ska användas i utbildningssyfte. 

5.2.2 Vårdnadshavares tankar om förtydliganden  

Majoriteten av vårdnadshavarna upplever att det behövs förtydliganden från förskolan då de 

upplever att förskolan inte informerat så mycket om den digitala tekniken och hur förskolan 

arbetar med det. Samtidigt framhåller vårdnadshavarna att de har inte heller frågat om det. ”Nä 

men lite mer information hade varit intressant” (Vårdnadshavare 6). Vårdnadshavarna har olika 

förslag på hur förskolan borde informera vårdnadshavarna. Förslagen handlar bland annat om 

utvecklingssamtal samt på föräldramöten men även vid lämning/hämtning av barnen. Det vård-

nadshavarna skulle vilja veta mer om är vilka spel förskolan använder sig av, vad de använder 

Ipaden till, och vilka mål de har med arbetet. Majoriteten vill veta vilka spel förskolan använder 

sig av och hur de använder sig av den digitala tekniken under dagarna. På en förskola menade 

vårdnadshavaren att familjen endast fick ta del av den pedagogiska dokumentationen, men 

ingen information om hur den digitala tekniken används i övrigt. På en annan förskola menade 

vårdnadshavaren att förskollärarna borde göra fler pedagogiska dokumentationer så att det är 
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lättare för vårdnadshavarna att följa med i arbetet och se mer konkret vad de gör och hur den 

digitala tekniken används. Endast en vårdnadshavare känner att informationen från förskolans 

håll är tillräcklig. Där får vårdnadshavarna information om hur förskollärarna tänker kring olika 

områden, samt syftet med olika aktiviteter. På den förskolan skickar förskollärarna hem må-

nadsbrev där de beskriver vad de arbetar med, vad de har gjort och vad de planerar att arbeta 

med.  

5.2.3 Digital teknik som kompetensområde  

Majoriteten av vårdnadshavarna anser att förskolan bör arbeta med digitala medier för att lägga 

grunden för barnens kompetenser inom området, på samma sätt som grunden läggs inom andra 

kompetensområden. Dock ser de inte digital teknik som viktigt då grunden i de allra flesta fall 

kan läggas hemma. Två av vårdnadshavarna upplever dock att det är viktigt att arbeta med det 

i förskolan om barnen inte har någon tillgång till teknik hemma, och därmed inte har samma 

möjligheter som andra barn. Sen ser en vårdnadshavare tekniken som ett verktyg som förskol-

lärarna kan använda sig av för att få aktiviteter mer givande, det en av vårdnadshavarna fram-

håller är dock att dialogen med förskolan måste vara tydlig, samt att vårdnadshavarna inte ska 

lägga över allt ansvar gällande barnens kompetensutveckling på förskolan. Däremot bör detta 

ske genom en god kommunikation där barnens utveckling inom detta område kan ske både 

hemma och på förskolan. 

5.2.4 Tekniken som ofrånkomlig 

Utifrån hur samhället ser ut idag handlar vårdnadshavarnas tankar och känslor mycket om att 

det är bra om barnen lär sig grunderna inom digital teknik redan när de är små. De upplever att 

det är stora fördelar för barnen om de blir introducerade tidigt med tanke på hur samhället ser 

ut idag, på grund av digitaliseringen. Vårdnadshavarna framhåller att tekniken är framtiden, det 

är så vardagen ser ut och av den anledningen kan inte tekniken tas bort. ”Det är ju mycket teknik 

idag och de växer ju upp i den världen, alltså de har ju som inget val de måste ju som lära sig” 

(Vårdnadshavare 4). 

Samtidigt framhåller flera av vårdnadshavarna att alla barn idag inte har teknik hemma, och av 

den anledningen är det viktigt att förskolan arbetar med det området. “De barn som kanske inte 

har samma möjlighet att utveckla det här hemma, ska ha samma möjlighet att få lägga en grund 

i förskolan, för att det är ju något de behöver senare när de kommer upp i skolåldern och fram-

över i livet” (Vårdnadshavare 6). 
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6. Diskussion 
Diskussionen inleds med en metoddiskussion gällande de valda metoderna och vilken inverkan 

de har gjort på studien. Därefter diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning, 

teoretiska utgångspunkter och syftet. 

6.1 Metoddiskussion 

Metoden som användes var semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Intervjuer var ett bra sätt 

att samla in data på och få vårdnadshavarna att berätta, beskriva sina uppfattningar och känslor. 

Vi ställde samma öppna frågor från början och beroende på svaren från informanterna, ställde 

vi följdfrågor utifrån det och fick därav olika svar beroende på hur de tolkade frågan, tänkte 

och kände om just det. Av intervjuerna gick det sedan att synliggöra vårdnadshavarnas bild om 

den digitala tekniken i hemmet samt deras uppfattning om hur det används i förskolan. Då vi 

inte är vana att intervjua hade vi förmodligen kunnat få ut mer om vi hade varit det. Desto fler 

intervjuer vi gjorde, desto längre blev de vilket tyder på att vi fått mer erfarenhet för varje 

intervju vi gjort. Detta medförde även utförligare svar från informanterna. Då det var en kvali-

tativ studie med en fenomenografisk ansats som grund behövde metoden fånga det som skulle 

studeras (Kvale & Brinkmann, 2014). En nackdel med att använda intervjuer som metod är att 

en annan metod kan behövas som komplement (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). Enkäter 

kunde ha varit ett alternativ för att få en bredare och mer generell uppfattning om vad fler vård-

nadshavare tycker och känner men det hade blivit mer begränsade svar och endast svar på det 

som enkäten efterfrågade. Det hade inte heller gått att ställa följdfrågor eller tagit reda på vad 

informanten egentligen menade med sina svar. Eftersom studien är kvalitativ hade enkäter som 

är kvantitativa inte passat för att ta reda på syftet. 

Studien avsåg att undersöka hur sex vårdnadshavare tänker och känner angående den digitala 

teknikanvändningen. Detta uppfylldes och framkom genom intervjuerna som genomfördes. Ge-

nom att en semistrukturerad intervju användes kunde följdfrågor på det som berättades och 

besvarades ställas och på så sätt bekräfta det som vårdnadshavarna framhöll, för att få en så rätt 

bild som möjligt av det som beskrevs. För att öka tillförlitligheten hade transkriberingar kunnat 

skickas tillbaka till informanterna (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta för att öka trovärdigheten 

samt för justering och ytterligare godkännande. Samtidigt kan det göra att de som ställt upp på 

intervjun drar tillbaka sitt deltagande då transkriberingar är översatt från talspråk till skrivspråk, 

ordagrant. I transkriberingar med talspråket översatt finns inte tonfall, känslor eller sättet allt 

sades på med vilket kan skrämma informanterna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Kvale 

& Brinkmann 2014). 

Svaren som framkommit i denna studie är inte något som alla vårdnadshavare tycker, tänker 

och känner runt användningen av den digitala tekniken i hemmet och på förskolan. Det är bara 

en bild av hur dessa vårdnadshavare uppfattar den och ger en liten bild av ett stort fenomen. 

Om någon annan intervjuar samma informanter är det inte säkert att det blir samma svar ändå 

eftersom kunskapen som skapas, skapas i interaktion mellan intervjuare och informant (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Teorin och metoden vi valt visar bara en del av fenomenet eftersom en 

teori ger ett svar på något utifrån ett visst perspektiv. Då en fenomenografisk utgångspunkt 

användes låg fokus på upplevelser och känslor gällande den digitala tekniken. När en teori eller 

utgångspunkt väljs blir vissa delar mer framträdande medan andra inte synliggörs alls. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Under resultatdiskussionen diskuteras först sex av de olika tematiseringar som framkom under 

resultatet. Det sjunde temat som framkom; förtydliganden, diskuteras under samhällspolitiska 

intentioner.  

6.2.1 Sex tematiseringar 

Resultatet visade att det fanns en variation av uppfattningar bland vårdnadshavarna avseende i 

vilken teknik som användes, i vilket sammanhang och på vilket sätt tekniken används eller 

begränsas. Resultatdiskussionen presenterar sex olika variationer av uppfattningar som fram-

kom från vårdnadshavarna utifrån digital teknik som fenomen. Dessa är: den varierande tekni-

ken, värdet, begränsningar, förväntningar, kompetens och ofrånkomlig.  

Lämplighet 

Inom den varierande teknik som används, handlar vårdnadshavarnas strävan bland annat efter 

att veta vad barnen spelar för spel eller vilka program använder. Majoriteten av vårdnadsha-

varna kollar upp apparna som laddats ned innan barnen får använda sig av dem, vilket tyder på 

att vårdnadshavarnas erfarenheter spelar en avgörande roll och därmed kan karakteriseras som 

det interna förhållandet som uppstår mellan fenomen och individer (Linder och Marshall, 2003). 

Det tolkas även vara kopplat till vårdnadshavarnas delaktighet, då deras uppfattningar är att det 

i dagsläget räcker med att kolla upp lämpligheten i de olika programmen, medan de i framtiden 

behöver ha mer uppsikt när barnen använder digital teknik.  

Värdet  

Vårdnadshavarna hade skilda uppfattningar gällande värdet på den digitala tekniken. Resultatet 

visade, i likhet med Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014), att det inte är erfaren-

heten av själva användandet som är centralt, utan vad barnen har lärt sig genom användandet. 

Alltså i detta fall vad tekniken bidragit till att barnen urskilt och uppfattat. Detta synliggjordes 

framför allt genom att majoriteten av vårdnadshavarna värdesatte lärandet som sker med hjälp 

av tekniken där barnen lär sig bland annat engelska, matematik, alfabetet och turtagning. I likhet 

med tidigare forskning visar resultatet att den digitala tekniken därmed blivit en viktig del av 

barns lärande där teknikanvändningen kan hjälpa barnen med beslutsprocesser, närma sig skrift-

språket samtidigt som det bidrar till att barnen utvecklar det logiska tänkandet och problemlös-

ningsförmåga (Couse & Chen, 2010). Resultatet visar således att den digitala tekniken är viktig 

för barns lärande och fortsatta utveckling och det är även något de kan utveckla hemma (Couse 

& Chen, 2010). Resultatet visade även att två vårdnadshavare inte värdesatte den digitala tek-

niken på likande sätt utan att uppfattningen var att det fanns andra aktiviteter för barnen och att 

den mest uppfattades som ett tidsfördriv. Samtidigt uppfattade de dock att tekniken ansågs som 

ett bra komplement i lärandet som även kunde fungera som ett verktyg barnen kunde använda 

sig av i olika lärprocesser.  

Begränsningar  

Resultatet visar att vårdnadshavarna använder sig av olika former av kontroll av barns digitala 

användande: tidsbegränsningar, tillgång och förinställda begränsningar. Alla vårdnadshavare 

hade någon form av begränsning samtidigt som det fanns skillnader då olika former för be-

gränsningar användes. Det innebär i likhet med tidigare forskning att vårdnadshavarna erfar 
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och ser på fenomen och situationer utifrån individuella upplevelser (Johansson, 2009; Kinnunen 

& Simon, 2012; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014; Uljens, 1989), vilket även 

framgår tydligt inom detta område då människor har olika tankar och känslor om fenomenet 

och hur det på bästa sätt kan begränsa. Resultatet visar därmed, i likhet med Aarsand (2011), 

att det är vårdnadshavarna som möjliggör barnens tillgång till användandet av olika medier 

genom att använda sig av regler för att anpassa, begränsa och vägleda barnen i användningen 

av digital teknik. 

Förväntningar  

Resultatet visade att vårdnadshavarnas förväntningar på förskolan framkallade många känslor. 

Känslor om att de litar på förskolan och att personalen på förskolan har mer kunskap om digital 

teknik, vilket vårdnadshavarna upplever att de inte behöver ha hemma på samma sätt. Samtidigt 

upplever vårdnadshavarna att de ändå känner en oro och egentligen borde ha högre förvänt-

ningar. Av resultatet framkommer olika tankar och förslag från vårdnadshavares sida på hur 

förskolan kan förtydliga arbetet med digital teknik. Uljens (1989) poängterar att med hjälp av 

språket kan utomstående få en större förståelse för hur en tanke eller erfarenhet varit för någon, 

vilket gör att det går att förstå varandra bättre. Här handlar det i grunden om att kommunikat-

ionen mellan personalen på förskolan och vårdnadshavarna behöver förtydligas. Dock har vård-

nadshavarna i studien barnen på olika förskolor och det synliggörs även att vissa förskolor redan 

har en bra dialog med vårdnadshavarna inom detta ämne, efter genomgången av deras reflekt-

ioner och upplevelser. 

Kompetens  

Digital teknik som ett kompetensområde i förskolan är något som framkommer på olika sätt i 

resultatet, det handlar om att grunden ska läggas i förskolan, precis som det ser ut inom andra 

områden då det bland barnen i förskolans verksamhet finns en variation i hur hemmiljön ser ut. 

Samtidigt framkommer individuella tankar, funderingar och reflektioner om att grunden inom 

digital teknik lika gärna kan läggas hemma. Inom fenomenografin är det centralt att individuella 

tankar, funderingar, reflektioner och sätt att uttrycka sig lyfts fram och att det ges utrymme för 

detta, men även hur människor subjektivt skapar sig en förståelse för omvärlden (Johansson, 

2009; Kinnunen & Simon, 2012; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014; Uljens, 

1989). Trots att majoriteten av vårdnadshavarna lyfte att användandet var viktigt i förskolan då 

en variation finns i hemmiljön för barn, fanns även tankar och reflektioner dels kring att grunden 

även kan läggas hemma och att syftet bakom användandet i förskolan var viktigt. Att det finns 

ett syfte bakom användandet är något som Åström (2014) belyser. Trots att vissa av vårdnads-

havarna inte anser att ansvaret bör ligga på förskolan, är förskolan en del i utbildningssystemet 

och ska därmed hjälpa barnen att fostras till framtida samhällsmedborgare (Skolverket, 2016). 

Detta innebär att förskolan ska vara med och lägga grunden för det livslånga lärandet, vilket 

den digitala tekniken ingår i. Vårdnadshavarnas tankar och åsikter om den digitala tekniken är 

en stor del av barnens lärande inom området, vilket i sin tur påverkar vilka erfarenheter barnen 

har av digital teknik. Det är även dessa erfarenheter barnen använder sig av vid arbete med 

digital teknik i förskolan. 
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Ofrånkomlig  

Tekniken som ofrånkomlig handlar om hur samhället faktiskt ser ut idag. Vårdnadshavarna 

poängterar att de dels ser en fördel med en tidig introduktion av digital teknik då detta i och 

med skolgången kommer öka för barnen ju äldre de blir. Även här finns det skillnader i vård-

nadshavarnas uppfattningar. Eftersom den digitala tekniken är ett relativt nytt fenomen i för-

skolan, finns därmed även en viss osäkerhet på hur tidigt det ska introduceras. Som tidigare 

nämnt poängterar vissa vårdnadshavare fördelar med en tidig introduktion, medan andra vård-

nadshavare menar att barnen ändå kommer lära sig med tiden, att de ska få vara barn så länge 

som möjligt.  Variationen i uppfattningarna gör att det belyser olika delar av helheten, vilket 

gör att fenomenet då kan ses på olika sätt (Johansson, 2009; Uljens, 1989).   

6.2.2 Samhällspolitiska intentioner  

Förskolans roll som en digital kompetensutvecklare för barnen kan förstås på olika sätt. Det ena 

handlar om vårdnadshavarnas förväntningar på förskolan gällande den digitala kompetensen, 

vilket redovisats tidigare. Det andra handlar om de samhällspolitiska intentionerna i och med 

digitaliseringen. Slutligen handlar det om förskolans uppdrag, att utgöra en samverkanspartner 

men samtidigt vara en verkställare i statsmaktens tjänst.  

Av resultatet framgår det att vårdnadshavarna lyfter att dialogen med förskolan måste vara tyd-

lig. Det ska ske genom en god kommunikation där barnens utveckling inom detta område kan 

ske både hemma och på förskolan. Vårdnadshavarna menar att ansvaret inte ska läggas över på 

förskolan, utan att detta ska ske genom samarbete och en god kommunikation. Även Skolverket 

(2016) framhåller att arbetet i förskolan ska ske i ett förtroendefullt samarbete med vårdnads-

havarna.  

I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar främjas. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar 

för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete 

med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsätt-

ningar (Skolverket, 2016, s. 5).   

I revideringen av läroplanen som kommer i år, tillkommer flera strävansmål inom digital teknik 

som förskolan ska arbeta mot. Som tidigare nämnt har Utbildningsdepartementet (2017) gett 

skolverket i uppdrag att se över läroplanen samt komplettera området om digital kompetens. 

Detta på grund av hur samhället ser ut idag, men även på grund av att skollagsförändringarna 

(SFS 2010:800) har bidragit till många förändringar i skolan och förskolan. På grund av digita-

liseringen har en samhällsförändring skett. Vilket innebär att digitaliseringen nu även kommit 

att omfatta läroplanerna för skolväsendet.  

Vårdnadshavarna i studien föddes inte in i tekniken på samma sätt som deras barn har gjort, 

vilket kan vara en anledning till att de inte har så höga förväntningar på förskolan när det gäller 

den digitala tekniken. Statistiken från Statens medieråd (2017) visar att medieanvändningen för 

barn ökat mellan år 2012 och år 2016. Statistiken visar även att i åldersgruppen två till fyra år 

är det fortfarande 38% av barnen som inte har tillgång till digital teknik i hemmet. I Statistik 

från EU framgår i princip samma sak, ca 40% av barn i åldern tre år kommer inte i kontakt med 

digital teknik (Palaiologou, 2016). Mertala (in press) påpekar att teknikanvändning i förskolan 
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är nödvändig, eftersom barnen bör förberedas på det föränderliga samhället som de bor i. Pram-

ling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) lyfter att erfarenheterna barnen har med sig hem-

ifrån lägger grunden för deras lärande, vilket i sin tur påverkar barnens lärande i förskolan. Har 

barnen inte tillgång till digital teknik i hemmet, är det då av största vikt att förskolan har kom-

petent personal inom detta område, så alla barn får liknande förutsättningar. Detta är samtidigt 

något som resultatet från intervjuerna visar. Det som var framträdande från vårdnadshavarnas 

sida angående förväntningarna på förskolan inom digital teknik, var att personalen på försko-

lorna borde ha mer kunskap om området, vilka appar som kan användas samt att det används i 

ett utbildande syfte. Vårdnadshavarna har förslag som bland annat handlar om att få information 

om hur förskolan arbetar med digital teknik vid utvecklingssamtal, på föräldramöten eller vid 

lämning/hämtning av barnen. Personalens kompetens är en viktig del när det kommer till an-

vändandet, apparna och hur tekniken används i förskolan. Med dagens Läroplan som utgångs-

punkt (Skolverket 2016) finns det inga specifika mål mot digitala verktyg. Eftersom läropla-

nerna inte hängt med i digitaliseringen som skett. Då förändringen i förskolan skett under en 

relativt kort tid, motsvarar inte förskolans roll som en digital kompetensutvecklare vårdnadsha-

varnas förväntningar. Däremot ligger nu de samhällspolitiska intentionerna i linje med förvänt-

ningarna, vilket går att se genom förslagen på revideringar i dagens läroplan, där stort fokus 

ligger på just digitaliseringen, samt digital teknik (Skolverket, 2017a; 2017b). Så efter att revi-

deringen av läroplanen har skett, är nog dessa mer på samma nivå. Frågan som uppkommer blir 

då om förskolan kan individualisera till den grad att de kompenserar skillnaden i hemmiljö och 

villkor så alla barn får liknande kompetensgrund? Med tanke på att tidigare forskning visar att 

de barn som använder digital teknik hemma, har ett försprång i teknikanvändningen. Detta i 

och med att digital teknik utvecklar förmågor som hjälper barnen att förbättra sin finmotorik, 

grovmotorik samt den kognitiva utvecklingen (Couse & Chen, 2010).  

Sammanfattningsvis visar resultatet att den kvalitativa dialogen och lyhördheten från förskol-

lärarna är viktigt för att förtydliga hur, vad och varför det arbetas med vissa områden. I skolla-

gen och läroplanen finns riktlinjer för hur pedagogerna ska bedriva sitt arbete. Det handlar om 

de politiska besluten som ligger till grund för hur förskolan ska arbeta. I läroplanen framgår 

tydligt de strävansmål som finns för verksamheten. Från förskolans håll hade ett förtydligande 

till vårdnadshavarna gällande arbetet med strävansmålen varit bra. Detta för att vårdnadsha-

varna ska få en större förståelse för varför förskolan arbetar som de gör. Tilläggas bör att vård-

nadshavarna i denna studie vill ha mer information från förskolans håll, men samtidigt belyser 

att de inte frågat något om det heller. Något läroplanen lyfter är att   

förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i 

ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Försko-

lan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den 

gemensamma referensram som alla i samhället behöver (Skolverket, 2016, s. 6).  

Förskolan kommer nu i och med revideringen av läroplanen, få en större roll i barnens digitala 

kompetensutveckling. Vilket bättre möter förväntningarna som majoriteten av vårdnadshavarna 

har och redan idag förväntar sig att förskolan ska arbeta med. Problematiken i detta blir att 

förskolan å ena sidan har i uppdrag att utgå från läroplanen och hjälpa barnen med de grund-

läggande kompetenser de behöver som framtida samhällsmedborgare. Samtidigt som vissa av 
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vårdnadshavarna upplever att barnen lika gärna kan lära sig grunderna i digital teknik hemma. 

I skärningspunkten syns det hur oerhört viktig den kvalitativa dialogen blir från förskolans sida.   

 6.3 Implikationer för yrkesuppdraget 

Det denna undersökning tillför för oss samt för framtida kollegor är en större förståelse för 

vårdnadshavares åsikter, tankar och möjligheter till delaktighet samt påverkan i förskolans 

verksamhet. Av denna undersökning kan vi få en större förståelse för vårdnadshavarnas tankar 

inom området, för att sedan se vad vi kan göra för att förändra förskolans verksamhet till det 

bättre, både för oss, vårdnadshavarna och barnen. 

Med informationen och vetskapen från denna studie hoppas vi kunna hjälpa och möjliggöra för 

pedagoger att skapa en större förståelse för digitala verktyg i verksamheten, genom att göra 

vårdnadshavare mer involverade i det dagliga arbetet. Att genom kommunikation ta tillvara 

mångfalden av idéer för att utveckla verksamheten och kvalitén i förskolan, samt möta vård-

nadshavares förväntningar på bästa sätt (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014).  

6.3.1 Förslag till fortsatt forskning 

Denna undersökning har skett under höstterminen, då endast två av tre utkast till den reviderade 

läroplanen för förskolan har släppts för granskning. Vidare studier skulle därmed kunna under-

söka alla tre utkast. Samt när den nya revideringen trätt i kraft undersöka vad läroplansföränd-

ringarna bidragit till genom att studera teknikanvändningen. Det skulle även kunna undersökas 

om det skett någon förändring i förskolans verksamhet och arbetssätt i och med revideringen.  
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Intervjufrågor     Bilaga 1.  

Användandet i hemmet:  

Berätta om den digitala teknik ni har i hemmet och hur ni använder den. 

Hur tänker du om ditt/dina barns användande av digital teknik? 

Följdfrågor utifrån svaren:  

Vilken digital teknik och digitala medier använder ni i hemmet? Har barnen någon egen 

digital teknik? 

Hur värdesätter du digital teknik och digitala medier, vad är värdefullt för er? 

Hur ser barnens användande av digital teknik ut i hemmet? 

Spelar barnen själv eller brukar ni sitta med? Hur ser er delaktighet ut? 

I vilken utsträckning får barnen använda digitala medier i hemmet? Begränsar ni användandet 

eller tillåts barnen att använda digitala medier obegränsat? 

Ungefär hur lång tid åt gången får ditt/dina barn använda digital teknik/spela etc. hemma? 

Vilka tankar har du kring det? Och på vilka grunder har det beslutet tagits? 

Vet ni vilka appar/spel/program barnen använder? Ser ni över apparnas lämplighet vid 

nedladdning? Hur känner/tänker ni kring det? 

Användandet i förskolan: 

Vad har du för uppfattning om den digitala tekniken i förskolan? 

Vilka förväntningar har du på förskolan när det gäller digital teknik? 

Vilken roll tycker du förskolan har gällande barnens digitala kompetensutveckling? 

Följdfrågor utifrån svaren: 

Hur har du uppfattat att eran förskola använder digital teknik, vad är din upplevelse och hur 

känner du kring detta? 

Känner du att ni som familj är delaktiga och har inflytande inom detta område i 

verksamheten?



Hur ser ni på användningen av digital teknik i förskolan? 

Vilket syfte tror du förskolan vill nå med den digitala tekniken, varför tror du det används? 

Vilka förväntningar har du på förskolan när det gäller förskolans stöd till barnens digitala 

Kompetensutveckling? 

Skulle användningen av digital teknik kunna förtydligas på något sätt från förskolans håll? 

Vad de använder? Varför? Vilka strävansmål de har med arbetet? Barnens lärande i de 

situationerna? 

Övriga tankar/känslor kring digitala medier som du hade velat ta upp? 



Samtyckesblankett      Bilaga 2 

Härmed samtycker jag till att bli intervjuad samt att intervjun spelas in.  

Jag har tagit del av informationen gällande undersökningens syfte och är medveten om att 

medverkan i studien är helt frivillig samt att jag kan avbryta när som helst utan att ange någon 

orsak. Materialet som samlas in under intervjuerna kommer bara användas till denna studie. 

Materialet kommer inte att spridas och du kommer att vara anonym under hela arbetet.  

 

 

 

 

 


